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  دمه مق. 1
 ;Walter,1935:10 (استده شتلقي  »ان گر بيمهبيمه كردن « اتكايي ة ساده و ابتدايي بيمةبه شيو

Kiln,2001:25(.1   اتكايي را مدون و با اركان خاص  ةبيم قديمي و كالسيك كه يها فيتعراز
لد لرد مانسفي.  ميالدي در انگلستان است1807 تعريف لرد مانسفيلد در ،كشد يمخود به نظم 

قرارداد اتكايي  .1 :داند مياتكايي  ةبيمذيل را از شرايط اساسي قرارداد  ةچهارگانعناصر 
 .3 است؛ نخستين ةقرارداد اتكايي قراردادي مجزا از قرارداد بيم .2 است؛قراردادي خاص 

هر دو  .4 است؛نخستين  ةبيمقرارداد اتكايي قرارداد جبران غرامت در رابطه با همان خطر 
)P.T.O'neill  (2004:25,شوند ميد همزمان واقع قراردا

ذكر است كه تمام عناصر تعريف  شايان. 2
براي مثال الزم .  تحوالت بعدي مورد شك و ترديد قرار گرفته يا رد شده استةوسيل بهمذكور 

 قبل تواند مي اتكايي بيمة نخستين واقع شود و حتي بيمةاتكايي همزمان با  ةبيمنيست قرارداد 
 نخستين، در بيمةدر واقع همان مكانيسم انتقال ريسك در قرارداد . دشو نخستين واقع يمةباز 

 به گذار بيمه مستقيم ريسك خود را در نقش گر بيمه اتكايي نيز وجود دارد و بيمةقرارداد 
 :151Hall, 2009: 1380 جماليزاده؛31 :1365مظلومي، ( دكن مي اتكايي واگذار گر بيمه ديگر يا همان گر بيمه

 تأمين عدم تحمل خسارت بوده و در راستاي ةان همانند افراد جامعه در انديشگر بيمه .);467
 عناصر توان ميبنابراين از تعاريف باال . ندكن ميامنيت خود، خطرات متوجه به خود را بيمه 

  Abramovsky :2008 , (5  يك قرارداد بيمه استذاتاً اتكايي بيمة .1: دكر استنتاج  را اتكاييبيمة
 (Hammesfar,1994:7, Kramer, 1980:5 

 نخستين قبل از بيمةقاعده اين است كه قرارداد  .2 ؛3
 بيمةبا اين حال از لحاظ شكل قراردادي انعقاد قرارداد  .3 شود؛ اتكايي منعقد بيمةقرارداد 
خود  ةآيند هاي كريسان ابتدا گر بيمه كه گونه بدين مستقيم باشد، بيمة مقدم بر تواند مياتكايي 

 مستقيم با بيمةو سپس به مرور زمان مبادرت به انعقاد ده كران اتكايي بيمه گر بيمهرا توسط 
اتكايي مجزا و مستقل از  ةبيم قرارداد .4 ؛كنند ميان با عنايت به قرارداد بيمه اتكايي گذار بيمه

 مستقيم ريسك را پذيرفته  واگذارنده ياگر بيمه مستقيم يا قراردادهايي است كه بيمةقرارداد 

                                                            
1. To insure again, Specifically, To insure, As life or property, In favore of the one who 
already has an insurance risk upon it.  

شود، براساس همان   جديد گردد نميةنام  مجدد كه شامل يك بيمهبيمة اما يك است،اين قرارداد اگرچه بسيار شبيه  ".2 
گران از تعهد پرداخت قبلي عملي و  ر جبران خسارت بيمهمنظو ه يك سند جديد بوسيلة به بيمه شده بود ريسكي كه قبالً

  :"باشند شود و هر دو سند در يك زمان موجود مي اجرايي مي

This contract, although it much resembles, yet does not fully amount to a reassurance, which 
consists of a new assurance, effected by a new policy, on the same risk which was before 
insured, in order to indemnity the underwriters from their previous subscription and both 
policies are in existance at the same time.  
3. Reinsurance is a contract whereby one insurer transfers or cedes to another insurer all or 
part of the risk it has assumed under a separate or distinct policy or group of policies in 
exchange for a portion of the premium. 



  
 609  گر اتكايي با تأكيد بر روية قضايي انگليس و آمريكا          گذار به بيمهكان رجوع بيمهمباني عدم ام 

)(Harold, 1938:44 است
 كه  را بخشي يا صددرصد از خطريتواند مي اتكايي گر بيمه .5 ؛1

 اتكايي به پرداخت پول به گر بيمهحدود تعهد  .6 ؛ تقبل كند، واگذارنده پذيرفته استگر بيمه
 اتكايي تعيين بيمةد  براساس شروط قراردانفسه في واگذارنده و تعهدات متقابل طرفين گر بيمه
 ةبيم در قالب تواند مياين تسلسل . )(P.T.O'neill, 2004: 33 نخستين ةبيم و نه قرارداد دشو مي

 اتكايي گر بيمه كه شود مي به مواردي گفته 2 اتكايي مجددةبيم. اتكايي مجدد ادامه پيدا كند
 اگرچه. )(Abramovsky,2008:6 دكني ديگر بيمه گر بيمه نزد مجدداًشده را  پذيرفته هاي ريسك
 اتكايي بيمة مستقيم است و گر بيمه هاي اتكايي پذيرش تمام يا بخشي از خطرگر بيمهنقش 

 دليل به اتكايي گر بيمه، با اين حال ممكن است خود كند مينقش توزيع ريسك و خطر را بازي 
 نداشته شده مهيب  تمام خطرداشتن نگهعدم توان يا توزيع ريسك يا هر دليل ديگري تمايل به 

 تمام يا بخشي از مجدداً اتكايي واگذارنده گر بيمه خود در نقش تواند ميدر اين حالت . باشد
 بدون محدوديت تواند مي مراتب سلسلهو اين د كن واگذار 3 ديگريگر بيمهريسك را به 

ه  ريسك خود را ب»الف« ةبيمبراي مثال شركت . دشو تكرار مكرراً و رواريزنج صورت به
 را به شده مهيب ريسك تواند مي »ب« ةبيم شركت مجدداًو ده كراتكايي  ةبيم »ب« ةشركت بيم

 ذكر است دستورالعمل شايان. دكن اتكايي مجدد بيمة يعبارت به .دكن واگذار »ج« بيمةشركت 
 نيماب يفحساب  ةنحو در خصوص بيمه و 28 ةشماراستاندارد حسابداري وزارت دارايي ايران 

 اتكايي گر بيمه«: كند مي تعريف گونه نيا اتكايي مجدد را ةان اتكايي، بيمگر بيمهان و گر بيمه
 اتكايي ديگري گر بيمه به مجدداً مستقيم را گر بيمهشده از  پذيرفتهممكن است بخشي از خطر 

 و گذار بيمهه زمين حال، در اين يا يعل. »شود ميواگذار كند كه به آن واگذاري مجدد گفته 
 بايد جبران خسارت خود گذار بيمه عتاًيطب. كنند مي اتكايي نقش بازي گر بيمه مستقيم و گر بيمه

با اين حال در برخي شرايط .  اتكاييگر بيمه مستقيم از گر بيمهو د كن مستقيم طلب گر بيمهرا از 
ت  مستقيم خود جهگر بيمه تمايلي به رجوع به گذار بيمه مستقيم، گر بيمهاز جمله ورشكستگي 

رجوع يا عدم . ديآ يبرم اتكايي گر بيمهدريافت خسارت را ندارد و درصدد دريافت خسارت از 
رجوع هر كدام مباني خود را دارد، با اين حال تمركز اين مقاله بر مباني و داليل عدم امكان 

پذيرش عدم امكان دعواي مستقيم يا عدم رجوع .  اتكايي استگر بيمه به گذار بيمهرجوع 
 ليتفص به اتكايي مبتني بر داليل متعددي است كه در اين مقاله هر كدام گر بيمه به ذارگ بيمه

 اتكايي بيشترين نفوذ و اثر گر بيمهشايان ذكر است طرفداران عدم رجوع به . بحث خواهد شد
اوليه و ثانوي دو  ةبيماين عقيده وجود دارد كه قرارداد اغلب  حقوقي داشته و يها نظامرا در 
 ،عبارت ديگر به.  ندارنديريتأث بر يكديگر از لحاظ رجوع كدام چيه و اند اد جدا و مستقلقرارد

                                                            
1. Fidelity & Deposite Co.V.Pink.302.U.S.224(1937), Smith, op.cit, P 44 
2. Re-Reinsurance or Retrocessions 
3. Retrocessionaire 
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 مسئول و پاسخگو بوده و شدگان مهيب در قبال ماًيمستق اول گر بيمه واگذارنده يا همان گر بيمه
 طرف  اتكايي در برابرگر بيمه رو ازاين.  نخستين نداردبيمة اتكايي ارتباطي با قرارداد گر بيمه

 واگذارنده مسئول انجام تعهدات و جبران تمام يا قسمتي از زيان گر بيمهمستقيم خود يعني 
طرفداران عدم امكان رجوع همان اصل نسبي بودن قراردادها  ةعمددليل . است نه در قبال غير

 يرأ مستند نيتر مهم ذكر است اين داليل، شايان. اتكايي است ةبيمو ماهيت غرامتي بودن 
 ليتفص بهدر مباحث پيش رو . است در عدم پذيرش دعواي مستقيم از سوي مدعيان ها اهدادگ

ارادي و  ةدست داليل، آنها را به دو يبند دستهبراي تدوين و . در مورد آنها بحث خواهيم كرد
 .ميكن يم تقسيم يراراديغ

  
  مباني ارادي. 2
  اصل نسبي بودن قراردادها .1. 2

 گذار بيمه در حقوق انگليس و آمريكا، مانعي جدي است كه 1دادهاتئوري اصل نسبي بودن قرار
، حقي گذار بيمه اتكايي موفق شود و بر اين اساس گر بيمهبتواند در طرح دعواي مستقيم عليه 

 فقط بين قراردادها براساس اين اصل، آثار 2. ندارد،دهد يممستقيم به آن  ةبيمجز آنچه قرارداد 
ي آنان داراي اثر است و نسبت به اشخاص ثالث جز در موارد استثنايي  قانونمقام قائمطرفين و 
 در قبال وجه چيه به اتكايي گر بيمهدر نتيجه اين اصل . )Darrington & Hal,1986:407( اثر ندارد

و هيچ رابطه و  يستن اتكايي بيمة قرارداد زيرا شخص اخير طرف ،ول نيستئ مسشده مهيب
 اين است كه بدانيم تر جالب .) (Tianfu,2002:8ندارد اتكايي وجود گر بيمه و شده مهيبنسبتي بين 

 به گذار بيمه به استناد همين دليل رجوع اغلبمريكا، آ انگليس و هاي قضايي كشورروية
 گر بيمه و حاكميت اين اصل را حتي در مواردي كه اند رفتهينپذ اتكايي را رد كرده و گر بيمه

. )Nutter, 1983:290; Hall,1996:23( اند داده گسترش ،شود ميت واگذارنده يا مستقيم ورشكس
 و آن استقالل ماهيت شود مي با عنوان و مفهومي ديگر بيان معموالًاصل نسبي بودن قراردادها 

 طرف قرارداد گذار بيمهدر واقع از اين نظر، . اتكايي است ةبيمنخستين از قرارداد  ةبيمقرارداد 
 و موضوع ها طرفاتكايي دو قرارداد مجزا با  ةبيمنخستين و  ةبيمارداد  اتكايي نيست و قربيمة

 البته اين انكارناپذير است 3.متفاوت است و ارتباطي با يكديگر نداشته و استقالل حقوقي دارند
 بيمةاتكايي منعقد شود و تا قرارداد  ةبيم تا قرارداد شود مي نخستين سبب بيمةكه وجود عقد 

                                                            
1. privity of contract 

قرارداد بيمه اتكايي صرفا يك قرارداد جبران . كنداي بين بيمه گر اتكايي و مدعيان ايجاد نمي قرارداد بيمه اتكايي هيچ رابطه.2
 .  كندغرامت است كه بوسيله آن بيمه گر خطرات را به بيمه گر اتكايي منتقل مي

قرارداد بيمه اتكايي هيچ . كندگذار عمل ميگر اتكايي و بيمه اتكايي صرفا بين بيمهةد بيم مخالف، قرارداةدر فقدان مقرر. 3
  . ند مجزا و متمايز اتكايي كامالًةكند و قرارداد بيمه با بيمگذار نخستين و بيمه گر اتكايي ايجاد نمي اي بين بيمهرابطه
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 اينبا وجود . شود مياتكايي منعقد ن ةبيم قرارداد قطعاً ، نباشدگذار هبيمنخستين و نقش 
 در برخي اگرچه .، حقوقي بين آنها نيستة اتكايي ثالث بوده و رابطگر بيمه نسبت به گذار بيمه

 عنوان به شدگان مهيب اتكايي، از سوي گر بيمه نخستين به بيمةموارد، فقدان علم به واگذاري 
دادگاه  زمينهدر همين . شود مي جهت طرح دعواي مستقيم عنوان يرمنطقيغدليل ناموجه و 

 به حضور گذار بيمه بيان داشت كه حتي اعتماد واقعي 1ساز قاعده يا پروندهفدرال نيويورك در 
 سبب خدشه به اصل نسبي بودن قراردادها شده و حتي در تواند ميان اتكايي گر بيمهو نقش 

.  اتكايي را نخواهد داشتگر بيمه حق رجوع به گذار بيمهتكايي،  اگر بيمهصورت علم به وجود 
 گر بيمه واگذارنده در رجوع به گر بيمه مقام قائم گذار بيمه طبيعي اين تحليل اين است كه ةنتيج

  مير وگودرزي(  دريافت داردهيمشارال وارد به خود را از يها خسارت تواند مياتكايي نبوده و ن

 اجرا ها دادگاه توسط دقت بهاصل نسبي بودن قراردادها  ةقاعدر انگلستان د. )159: 1385، فالح
اين .  طرفين قرارداد حق درخواست اجرا و استفاده از شروط قراردادي را دارندصرفاً و شود مي

حتي در صورت قصد و نيت طرفين در اعطاي حق به 21999قاعده تا قبل از تصويب قانون 
ستند اين حق را به شخص ثالث اعطا توان ميفين قرارداد نيز ن و حتي طرشده اجراشخص ثالث 

 كلي، قانونگذار انگليس را طور بهآمده از اين سختگيري در قراردادها وجود بهمشكالت . ندكن
و اين حق را د كني تعديل ئ جزطور بهبر آن داشت تا با تصويب قانون مذكور، اين قاعده را 

 2002:496(  به شخص ثالث به رسميت بشناسندبراي طرفين جهت اعطاي امتياز و حق

Khawar,( .تا زمان . اشاره به سابقه تاريخي اين اصل در حقوق انگلستان خالي از فايده نيست
 اتكايي در ة نقطعنوان بهاصل نسبي بودن قرارداد  1861 در يا پرونده در 1999تصويب قانون 

ه حقوق انگليس وضعيت روشني در اين تا قبل از اين پروند 3. آمدوجود بهحقوق انگلستان 
را به شخص ثالث  ادعوطرح  ةاجاز قرن شانزدهم و هفدهم يبرخي آرا. خصوص نداشت
 اين كه يدرصورت صرفاً و برخي ديگر اين اجازه را دادند يم و ديگران نيماب يفبراساس قرارداد 

 1861 در شده وضع ةقاعد .رفتنديپذ يم ، در قرارداد اعطا شده بودعمداً و حاًيصرحق به ثالث 
 قصد ايجاد حق حاًيصر طرفين كه يدرصورت تثبيت شد كه براساس آن حتي 1915 در مجدداً

 اين حق به طرفين قرارداد 1999 به هر حال به موجب قانون 4. ممنوع كرد،براي ثالث را داشتند
نون نيز در خصوص كه اين قاند كن حقي به نفع و براي ثالث ايجاد حاًيصرداده شد كه بتوانند 

 نددر قانون مذكور، طرفين در تعيين شخص ثالث بسيار آزاد. شود ميقراردادهاي اتكايي اعمال 
 مثال در رايب. ندشو تعيين نام يا ارجاع به عضوي از يك گروه تعيين ةوسيل بهند توان ميو 

                                                            
1. Case leading. Greenman.v.General Reinsurance Corp(1922) 
2. Rights of Third Parties Act 1999 
3. Tweddle v. Atkinson (1861) 
4. Dunlop Pneumatic Tyre Co v. Selfridge &Co, 1915 



  
 1397، زمستان 4شمارة ، 48 ة دور، خصوصيحقوقمطالعات                                       فصلنامه 612 

 عنوان به مشاراليهم ،ان ارجاع داده شده باشدگذار بيمه اتكايي همين كه به ةخصوص بيم
جالب اين است كه همانند حقوق ايران اشخاص ثالث الزم نيست . اند شده  نييتعشخص ثالث 

 اتكايي اجباري كه طرفين از پيش بيمةدر  رو ازاين. كه هنگام انعقاد قرارداد وجود داشته باشند
هنگام عقد ان گذار بيمه، ندكن مي واگذارنده اقدام گر بيمهاتكايي نمودن پرتفوي  ةبيمنسبت به 

 صرف هجينت در .رنديگ يم تحت پوشش و شمول اين حق قرار  اينموجود نبوده و با وجود
 وي را از حق ،، موجود نبوده استگذار بيمه عنوان بهاتكايي  ةبيماينكه فرد هنگام قرارداد 

دم شده در قراردادها، طرفداران ع رفتهيپذ اصلي عنوان بهبنابراين . سازد ينمقراردادي محروم 
 ،كه گفته شد گونه همان اتكايي به آن تمسك جسته و گر بيمه به گذار بيمهامكان رجوع مستقيم 

 .Gasser,1983:1)(  دليل مورد استناد قرار گرفته استنيتر مهم عنوان به

  
  1پرداخت به شرط پرداختقاعدة  - اتكاييبيمة غرامتي بودن . 2.2

  2اتكاييبيمة غرامتي بودن تاريخچة  .1. 2. 2
 عنوان به، گذار بيمه واگذارنده يا مستقيم به گر بيمهاين مسئله كه آيا پرداخت خسارت توسط 

 يا خير، محل بحث و اختالف و مناقشات است اتكايي گر بيمهيك شرط مقدم رجوع به 
 نظر اتفاق اتكايي، بيشتر بيمة در خصوص ماهيت غرامتي بودن بعداً اگرچهتاريخي است، 
 باألخص قضايي كشورها روية ،كه در بند بعدي بحث شده است ونهگ همانحاصل شد و 

 واگذارنده يا مستقيم را شرط گر بيمه توسط گذار بيمهانگليس و آمريكا، پرداخت خسارت به 
.  اين قضيه برعكس بودتر قبل ةدر سابقاين با وجود .  اتكايي دانستندگر بيمهمقدم رجوع به 

 ةواگذارند گر بيمه ةدر اين خصوص به نفع مدير تصفيه در آمريكا، اولين پرونده كچنان
 گذار بيمه پرداخت خسارت به شرط شيپ اتكايي بدون ةورشكسته در رجوع به عايدات بيم

 صرفاً مستقيم، گر بيمه ة اينكه مدير تصفيبادر اين دعوا  Harold,1938: 440(.3( نخستين است
 اتكايي از پرداخت خسارت را گر يمهب تمام سهم ،بخشي از خسارات را پرداخت كرده بود

ده كر يسوز آتش بيمة را گذار بيمه مستقيم كاالي گر بيمهموضوع از اين قرار بود كه . دكرمطالبه 
 اتكايي گر بيمه با همان شكل و فرمت و شروط قراردادي به قاًيدقبود و همان سند بيمه را 

دادگاه با توجه .  شده بود5لغت بيمه جايگزين 4 اتكاييبيمة، با اين وصف كه لغت دكرمنتقل 
 1780 مطروحه در ة كلي و دو پروندة از قاعد، مطروحه در اين زمينه بودةبه اينكه اولين پروند

 گر بيمهكه مدير تصفيه د كرال استفاده  كامن و يا قاره و متون و دكترين حقوقي اروپاي 1748و 

                                                            
1. Pay to be paid  
2. pro rata 
3. Hone v. The Mutual Safety Insurance Company (1847).  
4. Reinsure 
5. Insure 
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 گر بيمه، به گذار بيمهي از خسارت به ئ حتي قبل از پرداخت جزتواند ميواگذارنده ورشكسته 
 به ها دادگاه 1877 تا 1873 يها سال مطروحه در طول يها پروندهدر واقع . دكناتكايي رجوع 
 واگذارنده حتي قبل از پرداخت خسارت گر بيمه ةتصفي كه مدير دادند يم يرأنفع اين قاعده 

ادها مشمول شرط تسهيم به نسبت تمامي اين قرارد. دكن اتكايي رجوع گر بيمه به تواند مي
ست بدون پرداخت مبلغي توان مي واگذارنده گر بيمه ةتصفي بر مبناي اين شروط مدير 1.شد يم

قابل پرداخت باشد نه  دباي صرفاًبنابراين خسارت .  كند اتكايي رجوعگر بيمهاز خسارت، به 
 كه هدف اوليه شود ميباط معني و مفهوم شرط استن ةمالحظالبته با . باشدده شاينكه پرداخت 

 همين دييتأدر .  اتكايي است نه شرايط پرداختگر بيمه تعريف سهم و بيان مسئوليت صرفاً
 كه شامل شرط تسهيم به نسبت بود، ييها پروندهرويه، حدود سي سال بعد از تصميم در 

 به تواند يمورشكسته  ةواگذارند گر بيمه ة داد كه مدير تصفييرأدادگاه عالي اياالت متحده 
اختالف بر سر دو عبارت از قرارداد . دكناتكايي بدون پرداخت خسارت رجوع  ةبيمعايدات 

 مورد ةمقرر. دندكر يمبود كه هر كدام از طرفين دعوا به آن استناد كرده و به نفع خود استدالل 
خالفان نيز  م2. يك سري كپي از داليل پرداخت خسارت بودة اتكايي، دال بر ارائگر بيمهاستناد 

 ايشان داللت بر تقدم پرداخت خسارت زعم به كه كردند يمبه شرط ديگري از قرارداد استناد 
 عبارات و ياللفظ تحتدادگاه عالي نيز بدون توجه به معناي .  واگذارنده را نداشتگر بيمهبه 

، شرط ذارگ بيمه واگذارنده به گر بيمه ةوسيل بهشروط قراردادي اظهار داشت كه پرداخت مقدم 
 اتكايي داللت بر پرداخت گر بيمه شرط مورد استناد اگرچه اتكايي نيست، گر بيمهرجوع به 

 . خسارت دارد

  
  اتكاييبيمة غرامتي بودن  .2.2. 2

اين ماهيت از اين .  اتكايي استةعدم حق رجوع، غرامتي بودن بيم ةعمداز  داليل اساسي و 
 واگذارنده گر بيمه اتكايي با گر بيمهاردادي است كه  اتكايي قربيمة:  هويداستيخوب بهتعريف 

 براساس قراردادي ، ضرر يا مسئوليتي كه پذيرفته استسبب به جبران خسارت وي منظور به
 غرامت باشد يا مسئوليت يا بيمة نخستين  چه از نوع بيمةقرارداد . دكن ميجدا و متمايز منعقد 

 گر بيمه جبران غرامت و خسارت منظور بهغرامت و  بيمة اتكايي از نوع بيمةاشخاص، قرارداد 
 اتكايي فقط به بيمةعايدات . Rudnik,1995:33; Bickford,2003:25)( شود ميواگذارنده واقع 

 واگذارنده خسارت را به گر بيمه، آن هم بعد از اينكه دشو مي واگذارنده پرداخت گر بيمه
دريافت ادله و داليل در رابطه با بروز و  اتكايي محق به گر بيمهو د كر پرداخت گذار بيمه

                                                            
1. Loss, if any, payable pro rata with the reassured. 
2. together with a copy of the original proofs and claim under its contract reinsured, and a 
copy of the original receipt taken upon the payment of such loss. 
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 پرداخت به ة اين همان قاعد.)187: 1385گودرزي ،( است واگذارنده گر بيمهپرداخت خسارت از 
 بر اين اساس زماني . اتكايي معروف شده استة غرامت و بيمبيمةشرط پرداخت است كه در 

كه د كن معتبر اثبات ي با استناد به دليل اتكايي را دارد كهگر بيمه واگذارنده حق رجوع به گر بيمه
 واگذارنده  به گر بيمهدر واقع زماني حق رجوع .  استده كر پرداخت گذار بيمهخسارت را به 

 كه خسارت واقعي به او وارد شده باشد و خسارت واقعي زماني شود مي اتكايي محقق گر بيمه
 واگذارنده هبه گر بيمهالبته اگر . ه باشد را پوشش دادگذار بيمه كه خود ابتدا زيان شود ميمحقق 

 به استناد تواند ميان يا مدعيان ثالث انجام داده باشد، نگذار بيمهيا پرداخت بالعوض به 
شرطي كه شرط تبعيت از بخت و اقبال در  به ،دكن اتكايي رجوع گر بيمهپرداخت خسارت به 

 اتكايي گر بيمه عليه گذار بيمهاز سوي  دعواي مستقيم ةدر صورت اقام رو ازاين. 1قرارداد نباشد
 زيرا ،ميشو يم اتكايي مواجه گر بيمهبا مانع پرداخت به شرط پرداخت يا همان عدم مسئوليت 

 مسئوليتي متوجه اصالً ، واگذارنده پرداخت نشودگر بيمه توسط گذار بيمهكه خسارت  زمانيتا 
 ةدر انگلستان نيز بيمه به سه نوع بيم.  اتكايي براساس ماهيت غرامتي بودن نخواهد بودگر بيمه

 خسارت و ةعكس در حقوق ايران و فرانسه به بيمر اشخاص و بة غرامت، بيمةمسئوليت، بيم
غرامت در  ةبيم. شود مي اموال و مسئوليت تقسيم بيمة خسارت به بيمةاشخاص كه خود 

 گر بيمه مسئوليت، يمةبدر .  اموال در حقوق ايران و فرانسه استةانگلستان معادل همان بيم
 از اينكه نظر صرف مسئول باشد، گذار بيمهزماني مسئول پرداخت خسارت خواهد بود كه 

 اموال مسئوليت بيمةغرامت يا همان  ةبيماما در .  پرداخت شده باشدگذار بيمهخسارت توسط 
 بيمة براساس ، ديگرعبارت به.  استگذار بيمه زمان تحقق ورود خسارت واقعي به گر بيمه

 است كه ييها انيز براي گذار بيمه مسئول مسترد كردن يا جبران خسارت گر بيمهغرامت، 
ده كر پرداخت به شرط پرداخت، پرداخت ةقاعد ةنتيج عنوان به يا در اثر حكم دادگاه شخصاً
اشخاص ثالث  ةبالقو اتكايي را از ادعاهاي گر بيمهاتكايي اين قاعده ة بيمبنابراين در . است
 در 1937 اتكايي از نوع غرامتي در بيمةتلقي . دارد يمان، مدعيان مصون گذار بيمه ملهج من

 واگذارنده حق رجوع گر بيمه ةتصفي در حقوق اين كشور مدير سابقاً اگرچهآمريكا رقم خورد، 
 در Harold, 1938:44(.2( ان را داشتگذار بيمهاتكايي بدون پرداخت خسارت به  ةبيمبه عايدات 

 اتكايي جهت گر بيمهوي به  ةتصفي واگذارنده ورشكست شده بود و مدير گر بيمهوا اين دع

                                                            
ي از روابط في مابين بيمه گر واگذارنده و بيمه گر ده و بيانگر مفهوم خاصش اتكايي ذكر در قراردادهاي بيمة اغلباين اصل . 1

وفصل ادعاها و داوري در خصوص ادعاهاي   نتايج مذاكرات و حلدبه موجب اين اصل بيمه گر اتكايي باي. استاتكايي 
ش بخت و تر بيمه گر اتكايي ملزم به پذير عبارت ساده  به. و تعهدات قراردادي في مابين را به اجرا گذارددپذيربخسارت را 

 خسارت به نسبت سهم ةديأ نتايج حاصل از آن و تسويه و تةگذار و كلي اقبال بيمه گر واگذارنده در خصوص ادعاهاي بيمه
  .خود در چارچوب قرارداد است

2. Fidelity & Deposite Co.v.Pink.302.U.S.224 (1937)   
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 كلي طور به اتكايي از پرداخت غرامت گر بيمه هذا مع. دكراتكايي رجوع  ةبيمدريافت عايدات 
شده  پرداختكه در قبال مدير تصفيه فقط در قبال خسارت واقعي د كرو ادعا ورزيد امتناع 

 ورشكسته با توجه به گذار بيمهابل نيز مدير تصفيه مدعي جبران خسارت در مق. مسئول است
 واگذارنده پرداخت گر بيمه توسط قبالً از اينكه آيا اين قسمت از تعهد نظر صرف ،قرارداد بود

 اتكايي داد گر بيمهدر نهايت دادگاه بر مبناي شروط و زبان قرارداد حق را به . شده است يا خير
 گر بيمه حق رجوع به عايداتي از بيمه را دارد كه توسط صرفاًمدير تصفيه كه د كرو اعالم 

از تاريخ . Semple,1986:407)( استده شوي پرداخت  ةتصفيواگذارنده ورشكسته يا مدير 
 اتكايي رواج پيدا كرد كه ة بود كه درج شرط ورشكستگي در قراردادهاي بيميرأصدور اين 

  . :Darrington,1986) 407( بعدي خواهد آمد بخشتفصيل آن در 
  
  شرط ورشكستگي  .3. 2
  ورشكستگيپيشينة مسئلة . 1. 3. 2

.  در اياالت متحده امري رايج و متداول بوده استباألخص بيمه يها شركتورشكست شدن 
با ورشكست شدن اين .  اموال ورشكست شدندة شركت در حوز226، 1980براي مثال در 

با اين . شده است ورشكست شركت يها ييدارا اموال و ةتصفي، مدير تصفيه مكلف به ها شركت
اتكايي به چه مبلغي  ةبيماصلي اين است كه مدير تصفيه در رجوع به عايدات  ةمسئلحال 
 (Debra  اتكايي يا سهم خسارت واقعي پرداخت شده؟گر بيمه رجوع كند؟ كل تعهد تواند مي

ورشكسته  ةواگذارند گر بيمه ةتصفيا كه مدير آمريك ةمتحداولين پرونده در اياالت . 1996:12)
 شده مهيب مقدم پرداخت خسارت به شرط شيپاتكايي بدون  ةبيمموفق به وصول تمام عايدات 

)(Olson,1966:17 گردد يبرم 1837  سالبه ،دشنخستين 
 واگذارنده بخشي گر بيمه در اين دعوا .1

با . ي قبل از وقوع خسارت ورشكسته اعالم شد، ولدكر اتكايي ة اوليه را بيمةنام مهيباز تعهدات 
ان و گذار بيمه قبل از پرداخت خسارت تواند مياين حال دادگاه اعالم داشت كه مدير تصفيه 

 اتكايي در بيمة ممنوعيت دليل به. كند اتكايي جهت وصول طلب رجوع گر بيمهمدعيان ثالث به 
گرفته از منابع فرانسوي قرن  تأنشريكايي  استدالل و تفكر قاضي آممنشأانگلستان در آن زمان، 

 و متون حقوقي نويسندگان 1780 و 1748شده در  گرفتهتصميم  ةپروند دو باألخصهجدهم و 
 مطروحه يها پرونده زمينهدر همين .  پرونده در اين زمينه بودنيتر مهماين اولين و . ال بود كامن

اول اينكه تمامي قراردادها : رك بودندمشت زمينه همگي در دو 1877 و 1872 يها سالدر بين 
 دوم اينكه تمامي قراردادها شامل شرط متقدم پرداخت ؛شدند يم212»به تسهيم«شامل شرط 

                                                            
1. Hone v. Mutual Safety Ins.Co (1837) 
2 . Pro rata. loss, if any, payable at the same time and pro rata with the insured. 
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تمام آرا اين بود كه مدير تصفيه مجاز به  ةنتيج اين دو شرط رغم يعل .واقعي خسارت بود
ورشكسته يا مدير  ةواگذارند گر بيمه حتي اگر ، اتكايي بودگر بيمهرجوع به تمام مبالغ و سهم 

:  اين بودها دادگاهاستدالل و نظر . بودده كرن پرداخت گذار بيمه خسارتي به سابقاًوي  ةتصفي
ان گر بيمه ةوسيل به شيوه و زمان پرداخت را صرفاً »تسهيم و پرداخت واقعي خسارت «شرط

.  واگذارنده نداردگر هبيم ةوسيل به و داللتي بر پرداخت مقدم خسارت كند مياتكايي تعيين 
 كه باز اين مسئله مورد شك و ترديد دادگاه عالي آمريكا قرار است 1908بعدي مهم در  ةپروند
 كه براساس شرط واقعي پرداخت خسارت و تسهيم، دكر يم اتكايي استدالل گر بيمه 1.گرفت
 حال دادگاه با نبا اي.  ورشكسته مسئول استة واگذارندگر بيمه ةوسيل به پس از پرداخت صرفاً

و اظهار داشت كه براساس تفسير زبان قرارداد، د كرن اتكايي موافقت گر بيمهاين استدالل 
 قطار تينهادر . است » قابل پرداختواقعاًخسارات « يبه معناصطالح خسارت واقعي 

 در 2.گردد يبازمآمريكا  ةمتحد دادگاه عالي اياالت 1937 يرأ ورشكستگي به ةتحوالت مسئل
 دارايي ة واگذارنده و انتصاب مدير تصفيه، مشاراليه مكلف به تصفيگر بيمهقع با ورشكستگي وا

 ديون ورشكسته براساس قوانين احيا و بازسازي و ة اموال و تصفييآور جمعورشكسته و 
 به رجوع به عايدات توان مياز موارد رجوع مدير تصفيه به طلبكاران ورشكسته  .تصفيه شد

 اتكايي گر بيمه به كل تعهد تواند مياست كه مدير تصفيه ن اما مسئله اي. دكر اره اتكايي اشبيمة
يا اين حق رجوع فقط مختص به تعهداتي است كه از د كن ورشكسته رجوع گر بيمهدر قبال 

 صادره يرأاين منتج به . استده ش انجام و پرداخت شدگان مهيب در قبال واقعاًسوي ورشكسته 
 گر بيمه ة قبلي به نفع مدير تصفيي دعوا ابتدا دادگاه بدوي در راستاي آرادر اين. شد 1937در 

با اين حال دادگاه عالي اياالت متحده متفاوت از دادگاه . دكر صادر يرأورشكسته  ةواگذارند
شده و با عنايت به  كارگرفته هبراساس متن و عبارات ب دبايبدوي اظهار داشت كه مسئوليت 

 واگذارنده در مقابل نيز استدالل گر بيمه ةتصفيمدير .  گرفته شودردر نظاوضاع و احوال 
 قبلي رسيدگي شده و با لحاظ حق رجوع مدير يها پروندهمانند  دباي كه اين مورد نيز دندكر يم

 از عبارات و زبان ديگري متفاوت يستيبا يم اتكايي، طرفين در صورت لزوم گر بيمهتصفيه به 
 اتكايي به گر بيمهدر مقابل وكالي . دندكر يم عمل شده تيتثبعيت از قراردادهاي قبلي و وض

 اتكايي وابسته گر بيمه كه براساس اين لغت تعهد داشتند يم داشته و اظهار تأكيد "upon"لغت 
 داد و يرأ اتكايي گر بيمه با اين حال دادگاه به نفع 3. واگذارنده استگر بيمهو مشروط به تعهد 

                                                            
1. Allemannia Fire Ins .Go.v. Firemems Ins.Co (1908) 
2. Fidelity & Deposite Co V. Pink 302 .U.S.(1937) 

يا بمجرد يا بمحض دال بر معني بر روي ه بupon" " ةكاررفت هعبارت ديگر اين استدالل بر اين امر مبتني است كه لغت ب هب. 3
 داللت بر شرط متقدم پرداخت »محض پرداخته ب«گر اتكايي وابسته به امر ديگري است و عبارت  اين است كه تعهد بيمه

  .داردخسارت 
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 قبلي ير گرفتن زبان متفاوت داللت به قصد وضع مسئوليت متفاوت از آراكا بهاظهار داشت كه 
» كاررفته براي تحميل مسئوليتي متفاوت از آنچه موجود است قصد شده هزبان متفاوت ب«: است

 James,1966:21)(. اتكايي در گر بيمه است، اتكايي از نوع غرامت بيمة چون يرأ براساس اين 
 مسئول گذار بيمه به هگرفت انجام يها پرداخت واگذارنده فقط در حدود گر بيمه ةتصفيقبال مدير 

 و اشخاص ثالث توسط گذار بيمه خسارت كه بدواً زماني و تا )(Darrington, 1986:80است 
 بود يرأاز تاريخ صدور اين .  اتكايي مسئول نيستگر بيمه ، واگذارنده پرداخت نشودگر بيمه
 1 مذكور، درج شرط ورشكستگييرأاجتناب از آثار  منظور بهريكا  آميها التيا قانونگذارانكه 

 كه عدم درج آن را برابر عدم اعتبار يا گونه بهاتكايي را الزامي كردند،  ةبيمدر قراردادهاي 
. تفصيل اين شرط در بند بعدي خواهد آمد. )(Tianfu,2002:45 دندكر اتكايي تلقي بيمةقرارداد 

 ةواگذارند گر بيمه ةتصفي اتكايي در قبال مدير گر بيمه داللت بر اين دارد كه مختصراًبا اين حال 
  از اينكه بدواًنظر صرفورشكسته، مسئول پرداخت سهم و خسارت بر اساس قرارداد است 

 2.ان و اشخاص ثالث پرداخت شده باشد يا خيرگذار بيمهاين خسارات توسط مدير تصفيه به 
 اتكايي گر بيمهورشكسته به  ةتصفيي فاسد عدم حق رجوع مدير  تالسبب اين قانونگذاري به

 دارايي نداشته باشد تا مدير اصالً ورشكسته ة واگذارندگر بيمه زيرا از طرفي ممكن است ،است
 اتكايي گر بيمه به متعاقباًو د كنان و اشخاص ثالث را پرداخت گذار بيمهتصفيه ابتدا خسارت 

 اتكايي بالوجه دارا شده و بدون اينكه سهمي از خسارت را گر بيمهو از طرف ديگر د كنرجوع 
از طرفي خسارت .  دريافت داشته استواگذارنده گر بيمه را از ييها مهيب حق ،بپردازد
 و از طرفي سهم گردد ميورشكسته پرداخت ن ةواگذارند گر بيمهتواني ناعلت  بهان گذار بيمه
 منظور به. ماند يمانده و دارايي نزد وي باقي  اتكايي از پرداخت خسارت بالوجه مگر بيمه

 معروف به دعواي( 1937 ةپروندبازنده در  ةتصفياجتناب از همين مسائل و مشكالت مدير 
pink (نيويورك جهت الزامي ةنيويورك شروع به تدوين و اصالح قانون بيم ةبيم مدير عنوان به 

 77 ةمادو بدين لحاظ د كراتكايي  ةكردن اندراج درج شرط ورشكستگي در قراردادهاي بيم
، اياالت 1940 نيويورك در بيمة اصالح قانون در پي. دش اصالح 1940 نيويورك در بيمةقانون 

  شروط مشابهي وضع1947 و واشنگتن و اتاوا در 1945 و ايلينويز در 1941ماساچوست در 
3.دندكرضع اياالت آمريكا نيز شروط مشابهي در اين خصوص ور بيشت و تاكنون هكرد

  

                                                            
1. Insolvency Clause 

شود و اري ميگر ورشكسته حفظ و نگهدگذاران و طلبكاران بيمه  اتكايي به نغع بيمهةبراساس اين شرط عايدات بيم. 2
نظر از اينكه  گر واگذارنده بوده، صرف گر اتكايي مكلف به پرداخت عايدات به مدير تصفيه بر مبناي مسئوليت بيمه بنابراين بيمه
 .  توسط مدير تصفيه پرداخت شده است يا خيرخسارت قبالً

 ة در عرصه شرط ورشكستگي در بيم نيويورك به لحاظ اهميت و سرآغاز تحولي بنيادينة اصالحي قانون بيم77 ةماد. 3
 :دشو اتكايي عينا ذكر مي
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  مفهوم شرط ورشكستگي. 2.3.2
 كه در صورت ورشكستگي ندك مياتكايي تضمين  ةبيمدر قراردادهاي  شرط ورشكستگي

 گر بيمهان و مدعيان و طلبكاران گذار بيمه به نفع اتكايي ة واگذارنده، عايدات بيمبيمةشركت 
رشكسته به  واقعي توسط وطور به حتي اگر خسارت ،ورشكسته نگهداري و حفظ شود

 شروط گونه نيا ،كه ذكر شد گونه همان. (Harvey, 1972:264) ان پرداخت نشده باشدگذار بيمه
 1937  در قراردادهاي اتكايي رواج پيدا كردند كه دادگاه عالي اياالت متحده دررو نيازا

ين  غرامت و جبران خسارت است و بنابرابيمة اتكايي از نوع بيمةكه قرارداد د كر اظهارنظر
 واگذارنده براساس قرارداد مسئول بوده، مكلف گر بيمهجاي مبلغي كه در قبال  ه اتكايي بگر بيمه

.  است ايشانةوسيل به شده پرداختهبه مسترد و جبران كردن مدير تصفيه براي خسارات واقعي 
ي  اتكايبيمة يك استثناي قراردادي نسبت به غرامتي بودن عنوان بهبنابراين شرط ورشكستگي 

 رديپذ يمحقوق و تعهدات وي را  ةكليورشكسته،  ةنمايندتلقي شد و مدير تصفيه در نقش 
)Harold,1938 :46(. اتكايي همان مبلغي را پرداخت گر بيمه اين شرط، اساس ديگر برعبارت به 

. )(Havens, 1985:245 شد ينم اگر ورشكست دكر يم واگذارنده پرداخت گر بيمه كه به دكن مي
 و مدير شود مي ورشكست »الف«فرض كنيد شركت . شود ميه با مثالي توضيح داده اين قضي

، با اين حال اموال دكن ميپرداخت ده هزار دالر خسارت را صادر  ةاجازتصفيه با بررسي اسناد 
فرض كنيد كه .  دالر است و شركت تنها توانايي پرداخت اين مبلغ را دارد2500شركت 
مسئله اين است كه مسئوليت .  درصدي بوده است50 مشاركت  براساسنيماب يفقرارداد 

 پرداخت واقعاً يا نصف مبلغي كه زشدهيتجو هزار دالر ادعاهاي 5 اتكايي چقدر است؟ گر بيمه
بنابراين شرط ورشكستگي يك استثناي قراردادي نسبت به   دالر؟1250 يعني ،شده است

 ةتصفيمدير « براساس عبارت معروف لهيوس نيبداتكايي تلقي شده و  ةبيمماهيت غرامتي بودن 
و حقوق و تعهدات وي را پذيرفته و اجرا  » ورشكسته قرار دادهگر بيمهپايش را در جاي پاي 

                                                                                                                                            
Section 77. Reinsurance, when permitted, effect on reserves no credit shall be allowed, as an 
admitted asset or as a deduction from liability, to any ceding insurer for reinsurance 
made,ceded,renewed, or otherwise becoming effective after january first,nineteen hundred 
forty,unless the reinsurance shall be payable by the assuming insurer on the basis of the 
liability of the ceding insurer under the contract or contracts reinsured without diminution 
because of the insolvency of the ceding insurer nor unless under the contract or contracts of 
reinsurance the liability for such reinsurance is assumed by the assuming insurer or insurers as 
of the same effective date. Except as otherwise provided by section three hundred and fifteen 
of this chapter, no such credit shall be allowed any ceding insurer for reinsurance 
made,ceded,renewed, or otherwise becoming effective after september first nineteen hundred 
fifty-two, unless the reinsurance agreement provides that payment by the assuming insurer 
shall be made directly to the ceding insurer or to its liquidator, receiver or statutory successor 
except (a) The contract spechfically provides another payee of such reinsurance in the event 
of the insolvency of the ceding insurer and (b) Where the assuming insurer with the consent 
of the direct insured or insureds has assumed such policy obligation of the ceding insurer as 
direct obligation of the assuming insurer to the payee under such policies and in substitution 
of the obligation of the ceding insurer to such payees. 
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 گذار بيمه دليل بر عدم حق رجوع نفساًاتكايي را  ةبيماين شرط مندرج در قراردادهاي . كند مي
 صورت وجود حق رجوع، اندراج چنين  كه دردانند يم اتكايي و تصديق اين امر گر بيمهبه 

  .  )(Nutter,1983:290  اتكايي لغو و بيهوده استةشرطي در قرارداد بيم
  
   شرط عدم طرح دعوا.3

اين .  اتكايي وجود داردبيمة كلي در بيشتر توافقات روية يك عنوان به 1شرط عدم طرح دعوا
 گر بيمه به گذار بيمهم حق رجوع  اتكايي و عدة بودن بيميبر غرامت يديتأكشروط در قرارداد 

كه  زماني مگر ، اتكايي را ندارندگر بيمهان حق طرح دعواي مستقيم بر گذار بيمهاتكايي است و 
 و اشخاص ثالث متحمل ورود شدگان مهيب پرداخت زيان واقعي ةوسيل به واگذارنده گر بيمه

 اتكايي بر گر بيمه به گذار بيمه مخالفان حق رجوع مستقيم ،كه ذكر شدطور همان. دشوخسارت 
غرامتي بودن ماهيت آن تكيه داشته و جهت تحكيم اين قضيه، شرط عدم طرح دعوا را در 

 اين شروط در اياالت متحده در مواردي از جمله هذا مع. كنند ميتوصيف  زمينههمين 
 كه قبل  و مدير تصفيه مجاز استاند شده قانون ممنوع ةوسيل به واگذارنده گر بيمهورشكستگي 

 دكن اتكايي رجوع گر بيمهان يا مدعيان ثالث، به گذار بيمهاز پرداخت غرامت به 
Tianfu,2002:29)( . وفصل حل شرط كنترل كه يدرصورتالبته اين ديدگاه وجود دارد كه 

 اتكايي حق مداخله و گر بيمه در قرارداد اتكايي موجود بوده يا شروط خاص به 2اختالفات
اخير  ةمقرر ،دهند يم مستقيم را گر بيمه عليه گذار بيمهشده از سوي  اقامهاوي گري در دع ميانجي

 ةغرامت به بيم ةبيم اتكايي را از نوع بيمةغالب و حاكم بر شرط عدم طرح دعواست و ماهيت 
 تعارض يدر آمريكا گاه.  دعوا موجود استة و در اين فرض حق اقامدكن ميمسئوليت منقلب 

در حقوق آن كشور . خصوص شرط عدم طرح دعوا با قانون وجود داردبين مقررات بيمه در 
. كلي اظهار شده است كه هيچ قراردادي حق تغيير قانون را ندارد ةقاعد يك عنوان بهنيز 

 انگليس عقيده دارند كه شرط عدم طرح دعوا با اين مضمون و مفاد كه هيچ دعوايي يها دادگاه
 مگر در ،استمستقيم پذيرفته نخواهد شد ممنوع  گر بيمهقبل از پرداخت خسارت توسط 

 به هر حال از مواردي كه مخالفان رجوع 3.مواردي كه شرط اخذ حكم دادگاه را الزم بداند

                                                            
1. Non - action clause 

گر واگذارنده به  گذار و بيمه گري اختالفات موجود بين بيمه وفصل و سازش و ميانجي حل مضمون شرط چنين است كه. 2
كايي حق مشاركت در دفاع از هر ادعا را گر اتطور اتوماتيك و خودكار بيمه هموجب اين شرط به ب. گر اتكايي واگذار شود بيمه
گر اتكايي  گونه است، اگر بيمه تحليل پذيرش دعواي مستقيم بدين. آورد دست مي ه اتكايي است بةنوعي مرتبط به بيم كه به

اين همان ده و بنابركرگر مستقيم عمل   بيمهةمثاب ه در واقع ب،نقش عمده و فعالي را در اداره و دفاع از دعاوي بر عهده بگيرد
 .شده دارد گر مستقيم را نسبت به بيمه تعهدات بيمه

3. Firma Etrade Sa .v. Newcastle P&I. Association (1991)  
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 شرط عدم طرح دعواست كه ،كنند مي اتكايي به آن تمسك جسته و استناد گر بيمه به گذار بيمه
 بر يديتأكاتكايي وجود دارد كه آن را  بيمةقراردادهاي  بيشتر يك رويه و عرف در عنوان به

  .دانند يم و مدعيان ثالث گذار بيمهاتكايي و عدم حق طرح دعوا از سوي  ةبيمغرامتي بودن 
  
  يراراديغمباني . 4
  ال كامنعدم وجود دعواي مستقيم در حقوق . 1. 4

 عدم ،اند كردهاره  اتكايي به آن اشگر بيمه به گذار بيمهاز ديگر داليلي كه مخالفان رجوع مستقيم 
 كه مفهوم دعواي اند دهيعقاينان بر اين . الست كامنوجود دعواي مستقيم در حقوق كشورهاي 

 شدت و حدت اصل علت بهال  كامن ژرمني بوده و در - مستقيم از مختصات حقوق رومي 
نسبي بودن قراردادها، دعواي مستقيم يا همان رجوع طلبكار به شخص ثالث شناسايي نشده 

 رجوع به ثالث كه طرف قراردادي الواقع يفاين عقيده تا حدود زيادي درست است و . تاس
با اين حال علي عدم پذيرش اين امر . ال عجيب و غريب است كامن براي نظام حقوقي ،نيست

 بيمة به ثالث در دهيد انيزال، تا حدي در خصوص رجوع  كامندر كشورهاي داراي نظام 
 اين حق رجوع شناخته دهيد انيزش نشان داده و جهت حمايت از  قضايي نرمرويةمسئوليت 
  . شده است

  
  اصل تساوي طلبكاران. 2. 4

 در حالتي است كه حق رجوع صرفاً اتكايي، گر بيمه به گذار بيمهاين دليل مخالفت حق رجوع 
 گر بيمه ورشكستگي ، ديگرعبارت به مستقيم قبول كنيم و گر بيمهرا در صورت ورشكستگي 

جمعي از اصول اساسي و  ةتصفياصل تساوي طلبكاران و . دشوتقيم شرط رجوع تلقي مس
حاكم بر ورشكستگي است و تمام طلبكاران در دارايي ورشكسته حق داشته و از نظام خاصي 

 از طلبكاران بر كي چيهجز در موارد مصرح قانوني طلب  رو ازاين. كنند ميدر اين زمينه پيروي 
 تمايزي از دارايي گونه چيهح نيست و همه به يك اندازه بدون ديگري اولويت و مرج

 اتكايي در گر بيمه به گذار بيمهشناختن حق رجوع . كنند ميورشكسته طلب خود را استيفا 
 برخالف اصل تساوي ينوع به واگذارنده، گر بيمهقالب دعواي مستقيم در صورت ورشكستگي 

  است و مخالف اصول ورشكستگي استذارگ بيمهطلبكاران و شناختن طلب ممتاز براي 
 واگذارنده ورشكسته شود و گر بيمهوارد دارايي  دباياتكايي  ةبيمعايدات . )178: 1387،كاتوزيان(

بنابراين پذيرش . )(Harold,1938:44 ندكنجمعي شركت  ةتصفي در يتساو بهتمام طلبكاران 
 در تأمل. جمعي مخالف است ةي تصفةفلسف با منطق و گذار بيمهدعواي مستقيم و حق رجوع 

 واگذارنده ممكن است بسياري از اسناد گر بيمه است كه تر نانهيب واقع نظراز اين  زمينهاين 
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ان ديگر گذار بيمهان نسبت به گذار بيمهباشد و ترجيح برخي ده كرن اتكايي بيمة خود را اي بيمه
 استده شاتكايي  ةبيم آنان اي بيمه به اين دليل كه اسناد صرفاً ،خالف انصاف و عدالت است

Gurley,1984:74)( . جالب اين است كه برخي اياالت كشور آمريكا نيز در اين خصوص اقدام به
 مخالفت با اصل رغم يعل اتكايي را گر بيمه به گذار بيمه حق رجوع حاًيصرو ه كردوضع قانون 

 در 1.اند دهكرلب ممتاز تلقي  را طگذار بيمه طلب ينوع بهتساوي طلبكاران به رسميت شناخته و 
 شوند، يبند طبقه، ةبيم ة طلبكاران ممتازرأسان در گذار بيمهاين كشور گرايش بر اين است كه 

 كه در انگلستان در ورشكستگي تمام طلبكاران جز تعداد محدودي از  استيحالاين در 
   2.شوند ميصاحبان حقوق ممتازه مساوي و برابر تلقي 

  
    نتيجه. 5

 با اتكايي است و گر بيمه به گذار بيمهاحث اختالفي در بين حقوق كشورها، امكان رجوع از مب
 حقوقي متعدد، جهت وصول عايدات بيمه از يها استداللان، دعاوي متعددي با گذار بيمهاينكه 
، با توجه به داليل مطروحه از پذيرش دعواي ايشان خودداري ها دادگاه، اند  اتكاييگر بيمه
 اتكايي بيشتر شده گر بيمه به گذار بيمه به رجوع مستقيم ها دادگاه تمايل داًيجد اگرچه ،كنند مي

 گر بيمه به گذار بيمهبراي نمونه اصل نسبي بودن قراردادها از داليل مخالفان رجوع . است
و اثري  استاالتباع  الزمطبق اصل مربوطه آثار قراردادها فقط بين طرفين قرارداد . اتكايي است

 قراردادي ة هيچ رابطگذار بيمه اتكايي، بيمةبر همين منوال در . بت به اشخاص ثالث ندارندنس
اين اصل .  جهت وصول طلب خود به ايشان مراجعه كندتواند ينم اتكايي نداشته و گر بيمهبا 

 به گذار بيمه دليل مخالفت رجوع نيتر مهمو  ردداال  كامناهميت بسزايي در حقوق قراردادهاي 
 اتكايي دليل ديگر مخالفان بيمةغرامتي بودن  ضمن. الست كامن اتكايي در حقوق گر هبيم

 حق گذار بيمه غرامت زماني بيمة در ، ديگرعبارت به.  اتكايي استگر بيمه به گذار بيمهرجوع 
 واگذارنده گر بيمه كه تا زماني . را دارد كه ضرر واقعي به وي وارد شده باشدگر بيمهرجوع به 

                                                            
: گر واگذارنده اشعار مي دارد در خصوص ورشكستگي بيمه) Vermont( ايالت ورمونت ة قانون بيم3561 ة براي مثال ماد.1

گذاران داراي يك حق تقدم و اولويت   بيمه، ورشكسته شوداتكايي بنمايد و متعاقباً ةهر شركتي كه هر گونه ريسكي را بيم
 تحت عنوان قائم مقامي حقوق 3562 ةتر اينكه ماد جالب. هستند اتكايي ةنسبت به مبالغ قابل پرداخت براساس قرارداد بيم

گر واگذارنده  مقام حقوق بيمه گردد قائم  معين ميتثبيت و} گر اتكايي بيمه{ گذار در مواردي كه مسئوليت  بيمه:اشعار مي دارد
عين ماده به لحاظ اهميت و . گر اتكايي بنام خود و بنفع خود اما بهزينه خود اقدام نمايد تواند دعوايي عليه بيمه بوده و مي

 :  شود گر اتكايي آورده مي گذار به بيمه پذيرش رجوع بيمه

- Section 3562. Subrogation of rights: 
The insured or obligee, at the case may be, in any case where liability is fixed and determined, 
shall be subrogated to the rights of the ceding company and may maintain an action against 
the reinsuring company for his benefit in the name of the ceding company, but at the expense 
of such insured or obligee. Olson, James Robert, op.cit, p 32 
2 .Debra, Hall, op.cit, p 12 
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 اتكايي تحقق پيدا نكرده است گر بيمه تكليف و تعهد ، نپرداخته استگذار بيمه را به خسارت
 گذار بيمه پرداخت خسارت ، ديگرعبارت به.  توان رجوع به وي را داشته باشدگذار بيمهكه 

 ةقاعد عنوان به بعضاًاز اين قاعده .  اتكايي استگر بيمه مستقيم شرط رجوع به گر بيمهتوسط 
 گر بيمه واگذارنده به گر بيمهدر واقع زماني حق رجوع . شود مي پرداخت ياد شرط بهپرداخت 

 كه خسارت واقعي به او وارد شده باشد و خسارت واقعي زماني محقق شود مياتكايي محقق 
شرط ورشكستگي نيز از منظر  . را پوشش داده باشدگذار بيمه كه خود ابتدا زيان شود مي

ان تمايل گذار بيمه.  اتكايي استگر بيمه به گذار بيمهان حق رجوع  مخالفةكنند هيتوجديگري 
 گر بيمه در موارد ورشكستگي وصخص هب اتكايي گر بيمه خسارت از ةزيادي جهت مطالب

 اتكايي با اين مانع مواجه گر بيمهورشكسته به  ةتصفيبنابراين حق رجوع مدير . واگذارنده دارند
 به ميزاني حق رجوع به صرفاًاتكايي، مدير تصفيه  ةبيمدن  ماهيت غرامتي بودليل بهاست كه 

شرط  مسئلهبا عنايت به اين . باشدده كر پرداخت گذار بيمه به قبالً اتكايي را دارد كه گر بيمه
 حتي قبل دهد يم و به مدير تصفيه اجازه سازد يم رجوع را منتفي شرط شيپورشكستگي اين 

بنابراين از اين منظر شرط . دكن اتكايي رجوع گر بيمه، به گذار بيمهاز جبران خسارت 
 ةبيمالنفسه خود قرارداد  فيورشكستگي جز داليل مخالفان رجوع است كه در فقدان اين شرط 

 اين شرط مجوز رجوع مدير استثنائاً اتكايي نيست و گر بيمه به گذار بيمهاتكايي مجوز رجوع 
 داليل مخالفان ءاصل تساوي طلبكاران نيز جز. آورد يم را فراهم گذار بيمهورشكسته به  ةتصفي

ان اجازه دهيم بدون ورود در گذار بيمه به كه يدرصورت اين اصل اساسبر. حق رجوع است
و  كرده اتكايي رجوع گر بيمه به ماًيمستق واگذارنده گر بيمه جمعي اموال ورشكسته ةتصفي

 ترجيح بالمرجح يه و نوعبرخالف اصول ورشكستگي بود ،ندكن را وصول اي بيمهعايدات 
 قابل قانونگذارحق تقدم در دارايي ورشكسته امري استثنايي بوده و جز با تجويز . است

 واگذارنده ورشكسته شود گر بيمهوارد دارايي  دباياتكايي  ةبيمبنابراين عايدات .  نيسترشيپذ 
  .ندكنجمعي شركت  ةتصفي در يتساو بهو تمام طلبكاران 
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